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ZÁPIS
z jednání Valné hromady Svazku měst a obcí Krkonoše
ze dne 21. prosince 2020 v 9:00 hodin
v konferenčním sále KCEV KRTEK Správy KRNAP, Vrchlabí
Přítomní: 21 členů (z toho 1 plná moc), hosté: 10.
1) Zahájení, přivítání zástupců členů Krkonoše-svazek měst a obcí a hostů
J. Sobotka zahájil jednání, přivítal přítomné členy a hosty.
Usnesení č. VH/21/20
VH bere na vědomí přivítání zástupců členů a hostů
2) Informace o usnášeníschopnosti a schválení programu jednání Valné hromady
J. Sobotka konstatoval usnášeníschopnost, platných hlasů 21. K doplnění programu jednání nepodal
nikdo návrh.
Usnesení č. VH/22/20
VH bere na vědomí informaci o usnášeníschopnosti – počet zástupců
členů, počet hostů.
Usnesení č. VH/23/20
VH schvaluje program jednání.
3) Volba:
a) návrhová komise
b) ověřovatelé zápisu
c) zapisovatel
Usnesení č. VH/24/20

Stanislav Pelc, Petr Kadavý
Luboš Zimmerman, Tomáš Grégr
Monika Janatová
VH volí členy návrhové komise, ověřovatele zápisu a zapisovatelku
v navrženém složení.

4) Kontrola plnění usnesení Valné hromady konané dne 26. června 2020
Usnesením č. VH/15/20 Valná hromada pověřuje Ing. Jana Sobotku k podpisu Smlouvy o poskytnutí
dotace na ztrátovost cyklobusové dopravy v roce 2020 – splněno.
Usnesením č. VH/17/20 Valná hromada ukládá ředitelce Svazku zrealizovat založení Rady Fondu
cestovního ruchu – splněno.
Usnesení č. VH/25/20
VH bere na vědomí stav plnění usnesení Valné hromady konané dne
26. června 2020
5) Aktuální informace ředitele Správy KRNAP PhDr. Robina Böhnische
Poděkoval za korektní projednání Zásad péče v pracovní skupině Svazku a vyzdvihl vzájemnou
vstřícnost při projednávání tohoto dokumentu s pracovníky Správy KRNAP. Dokument se ještě nevrátil
z ministerstva (MŽP), proto se předpokládá zahájení legislativního procesu leden – únor 2021. Dalším
společným tématem je stavební zákon. Stav těžby dřeva a kůrovce v Krkonoších: Protože první rojení
kůrovce z důvodu počasí nastalo o měsíc a půl později, nestihl napáchat takové škody. Cena
vytěženého dřeva jde mírně nahoru. Popřál přítomným hodně zdraví v novém roce.
Usnesení č. VH/26/20
VH bere na vědomí informace ředitele Správy KRNAP PhDr. Robina
Böhnische
6) Vystoupení hostů
Libor Knot, ředitel AHS:
Informoval o zpracování pravidel pro horská střediska a lyžařské areály v návaznosti na „covidového“
PSA.
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Jakub Šeps, vedoucí odboru cestovního ruchu Libereckého kraje:
Připravují pro zastupitelstvo Libereckého kraje rezoluci na podporu podnikatelů a cestovního ruchu
směrem k vládě, aby pravidla byla dána přehledněji. Zmínil financování destinačních společností, kdy
jako prioritu mají nastavenou přímou podporu ve výši 1 mil Kč. Pokud dojde ke krizové situaci, bude
se krátit max. na 900 tis Kč. Dále mají každoročně vypsaný Dotační fond, takže podpora destinačních
společností bude. Ujišťuje, že respektují turistické místo bez ohledu na hranice kraje, území regionu
budou propagovat vždy jako celek.
Tomáš Eichler, předseda Svazku obcí Východní Krkonoše:
Shrnul současnou situaci: hledají model, který bude decetralizovaný, nelze spoléhat na pomoc
odjinud. Co se osvědčilo, je spolupráce na lokální – místní úrovni. „Pokud se můžeme potkat fyzicky,
můžeme se potkat i myšlenkově.“
Usnesení č. VH/27/20
VH bere na vědomí informace hostů. (Knot, Šeps, Eichler)
7) Volba člena Revizní komise
Ing. Jiří Špetla v souvislosti s rezignací na funkci starosty města Svoboda nad Úpou skončil činnost
jako člen Revizní komise, na jeho místo byl navržen Mgr. Petr Týfa, současný starosta města
Svoboda nad Úpou. I přes svoji neúčast na Valné hromadě Svazku, dříve vyjádřil souhlas s nominací.
Usnesení č. VH/28/20
VH schvaluje volbu člena Revizní komise: Mgr. Petr Týfa, starosta,
Město Svoboda nad Úpou.
8) Přehled hospodaření
a) Přehled hospodaření Svazku k 30. 11. 2020
E. Šulcová zhodnotila plnění rozpočtu, schodek v příjmech ovlivňuje hlavně platba ze SFŽP, která
přijde v roce 2021. Plán celkových příjmů 8.189 tis Kč, skutečnost 7.462 tis Kč. Plánované výdaje ve
výši 6.972 tis Kč, skutečnost 5.667 tis Kč, zde se předpokládá výrazná úspora.
Usnesení č. VH/29/20
VH bere na vědomí přehled hospodaření Svazku k 30. 11. 2020
b) Rozpočtová změna č. 2 a č. 3 provedená rozpočtovým opatřením č. 2/2020 a č. 3/2020
Rozpočtová opatření schvalovala Rada svazku, byla provedena z důvodu zapojení dotací a nákladů
k nim a dále přesun mezi položkami z důvodu zpřesňujících podmínek dotačních smluv a
realizovaných aktivit.
Usnesení č. VH/30/20
VH bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 2/2020 a č. 3/2020
c) Přehled dotací a grantů v roce 2020
E. Šulcová popsala přijaté dotace v členění podle krajů a ostatních poskytovatelů (Město Trutnov,
SFŽP, EU a další.)
Usnesení č. VH/31/20
VH bere na vědomí přehled dotací a grantů v roce 2020.
d) Schválení členských příspěvků a příspěvků do FCR pro rok 2021
Návrh příspěvku do FCR je stále stejný, dle přiložené tabulky, členské příspěvky jsou ve výši 10 Kč na
trvale žijícího obyvatele, tato výše byla schválena již pro rok 2020.
Usnesení č. VH/32/20
VH schvaluje výši členských příspěvků a příspěvků do FCR pro rok
2021 dle přílohy
e) Návrh rozpočtu na období roku 2021
E. Šulcová komentovala návrh rozpočtu po jednotlivých nákladových a výnosových položkách
v členění na provozní potřeby a projekty.
Usnesení č. VH/33/20
VH schvaluje rozpočet na období roku 2021, příjmy ve výši
5.393.583 Kč, výdaje ve výši 5.251.952 Kč
f)

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2026
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Usnesení č. VH/34/20

VH schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2026 dle
přílohy

g) Vyřazení majetku
Jedná se o výpočetní techniku, zastaralou, nefunkční, oprava je nerentabilní. Celková hodnota
vyřazeného majetku 60.547,40 Kč.
Usnesení č. VH/35/20
VH schvaluje vyřazení majetku
9) Zpráva Revizní komise č. 2/2020
Usnesení č. VH/36/20
VH bere na vědomí zprávu revizní komise č. 2/2020
10) Informace o plnění záměrů obsažených v plánu činnosti Svazku na rok 2020 v oblasti
cestovního ruchu
E. Šulcová přiblížila financování svazku. Zdroje jsou od členských obcí, podnikatelů, krajů a partnerů
Fondu cestovního ruchu.
Představila Radu fondu cestovního ruchu. Zástupci samosprávy: Město Rokytnice nad Jizerou - Petr
Kadavý, Obec Paseky nad Jizerou – Hana Růžičková, Obec Dolní Dvůr – Martin Bělovský, Město
Žacléř – Aleš Vaníček, Město Trutnov – Tomáš Eichler. Zástupci podnikatelů: Stezka korunami stromů
Krkonoše – Marie Jarkovská, Friesovy Boudy – Karel Polívka, Hotel HARMONY – Jitka Hronešová,
SkiResort Černá hora – Pec – Petr Hynek. Hosté: Správa KRNAP – Radek Drahný, MAS (Krkonošský
originální produkt) – Petra Harmanová.
Informovala o plnění záměrů obsažených v plánu činnosti Svazku na rok 2020 v oblasti cestovního
ruchu:
a) Celokrkonošské projekty na podporu cestovního ruchu
Krkonošské cyklobusy – spolupodíl na ztrátě 106.000 Kč, přepravených osob 39.819, kola 4.500 ks,
provozní km 73.200.
Krkonoše-lyžařský běžecký ráj – ve chvíli, kdy areály budou muset omezit aktivity na svých
sjezdovkách, nebudou ochotny upravovat běžecké tratě. V řešení byly dílčí stížnosti (lokalita Klínové
Boudy, Rovinka směrem k Janově hoře).
Pohádkové Krkonoše – je připraven projekt do SFŽP, cílem „rodinu s dětmi přetavit v personu“, objevit
nová místa, odměny, inovace hry. Důraz bude kladen na prezentaci na lokáních akcích se zaměřením
na děti.
Krkonošská pivní stezka – jedná se o zážitkovou turistiku s propojením lokálních pivovarů.
Neznámé Krkonoše – pokračuje spolupráce s Hankou Jampílkovou, která je tváří Neznámých Krkonoš,
spolupracuje s dalšími cestovateli. www.neznamekrkonose.cz je platforma používaná i ve skupinách,
doporučené trasy na Sněžku a další.
Pojizerský Pacifik – trasa Martinice – Rokytnice nad Jizerou. Jedinečný produkt pro Krkonoše. V roce
2021 se plánuje spolupráce se Spolkem železničních nadšenců Martinice s cílem propojit historii (hrabě
Harrach), technické památky, přírodu a další.
b) Marketingová komunikace - ediční činnost, online, spoty, veletrhy, press tripy (podrobně dle
přiložené prezentace)
V letošním roce vyšla Krkonošská sezona léto, zima nikoli. Totéž se plánuje i pro rok 2021. Vydali jsme
brožuru Krkonoše s dětmi a KLBR mapy.
Koncem června jsme spustili nový turistický web www.krkonose.eu. Sledujeme jeho úspěšnost.
Oddělili jsme weby, takže www.svazek.krkonose.eu poskytuje spíše informace o destinační společnosti.
FB – růst sledujících o 15% (23.267 fanoušků), Insta – růst sledujících o 36% (sledující 12827,
návštěvy profilu 20.614, dosah 3.197.722).
Press tripy:
7. - 9. 1. 2020 – polští novináři, SkiResort Černá hora – PEC (Omnia),
13. - 15. 1. 2020 – německá novinářka, Špindlerův Mlýn (Orea Resort Hotel Horal) + řemesla,
7. - 9. 8. 2020 – kluci ze sítě na insta trip na Krkonšské pivní stezce,
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individuální press trip zrealizoval francouzský novinář, anglický novinář a holandská televize,
přes léto a podzim Hanka Jampílková na Neznámé Krkonoše.
c) Statistické sledování dat, ČSÚ data za 3.q.2020
Získáváme informace o návštěvnosti infocenter, turistických cílů, využíváme zbytková data operátorů
2017,2018, pracujeme s údaji ze sčítačů KRNAP.
d) Mediální výstupy
Mediální výstupy byly otištěny v obecních zpravodajích, Francie – GEO, Polsko – Super Focus, TIM –
Pivní stezka a Pohádkové Krkonoše.
e) Behavio výzkum – výsledky
Výzkum – mimo zimní období. Jedná se o zjištění asociací na základě kterých se lidé rozhodují, do jaké
destinace pojedou. Vzorek 1100 dotázaných, různá geografie a různé věkové a sociální skupiny. 83%
má z Krkonoš pozitivní reakci, 33% chce do Krkonoše vyrazit. Posilující emoce ke Krkonoším jsou
bobová dráha, vodopády, lanovky. Negativní emoce: moc lidí, moc drahé.
Chtěli bychom nechat zpracovat i v příštím roce – pro zimní období.
Informační centra – pravidelné marketingové porady po území turistického regionu, prezentace
turistické nabídky v místě, ediční činnost, organizace tripů, statistická data návštěvnosti.
Usnesení č. VH/37/20
VH bere na vědomí informace o plnění záměrů obsažených v plánu
činnosti Svazku na rok 2020 v oblasti cestovního ruchu
11) Aktivity svazku – regionální rozvoj
a) Schválení Akčního plánu 2021-2022
Aktualizace Akčního plánu proběhla následovně: zařazení projektu „Řešení dopravy na území
národního parku“, vyřazení projektů „Společná péče o Krkonošský národní park“ a „Spravování zelené
infrastruktury v krajinách střední Evropy“.
Harmonogram schvalování: 19.11. souhlas Rada svazku, 27. 11. souhlas ŘS ISRRK, 21. 12. 2020
schválení VH.
Usnesení č. VH/38/20
VH schvaluje Akční plán 2021-2022
b) Zásady Péče KRNAP 2020+
Svazek zpracoval k návrhu znění Zásad Péče ve spolupráci s odborníkem na územní plánování
společné připomínky za obce a skiareály. Tyto připomínky pak byly projednány na 3 jednáních se
zástupci Správy KRNAP a pracovní skupinou (Matyáš, Rychtr, Grégr, Sobotka, Engliš). Velká část
připomínek vznikla z důvodu složitosti a nepřehlednosti materiálu, který vychází z metodiky stanovené
MŽP. V tuto chvíli je upravený text Zásad Péče KRNAP 2020+ na MŽP, které provede kontrolu. Poté
dokument projde standardním schvalovacím řízením.
Usnesení č. VH/39/20
VH bere na vědomí informaci o projednávání návrhu Zásad Péče
2020+
12) Realizované a připravované projekty Svazku
a) Projekt ČR – PR PO 2 „Po stopách regionální výroby a tradice v polsko-českém regionu
Jelenohorské kotliny, Jizerských hora a Krkonoš“
Hlavní aktivity projektu jsou splněny už v letošním roce. Faktický termín ukončení projektu je v únoru
2021. Jedná se o projekt se zapojením řemeslné a zážitkové turistiky do nabídky regionu, ukázky
tradiční řemeslné výroby, veletrhy v Polsku 2019, 2020, online podpora.
b) SFŽP
Podáváme žádost na podporu tématu Pohádkové Krkonoše, průvodce hrou pro děti, odměny
vyrobené u nás v regionu. Důraz na prezentaci v území a sousedících regionech na akcích pro děti.
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Usnesení č. VH/40/20

VH bere na vědomí informaci o projektech Svazku

13) Plán aktivit na rok 2021
A) OBLAST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
1) Postupná realizace prioritních projektů dle akčního plánu ISRRK pro období 2021-2022
2) Informační web k regionálnímu rozvoji www.rozvoj.krkonose.eu.
B) OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU
1) Celokrkonošské projekty
2) Statistické sledování vývoje návštěvnosti destinace
3) Koordinace činnosti informačních center regionu Krkonoše
4) Koordinační aktivity Svazku.
Usnesení č. VH/41/20
VH schvaluje Plán aktivit na rok 2021
14) Závěr jednání
V závěru jednání proběhlo losování výherců turistických novin Krkonošská sezona o 5 cen, které
věnovali Hotel Horal ve Sv. Petru, Stezka korunami stromů, Hotel Harmony Club, RTIC Krkonoše,
Správa KRNAP. Z pochopitelných důvodů (covid) jsou všichni výherci z Česka.
J. Sobotka poděkoval přítomným za účast a celoroční spolupráci a popřál hodně zdraví v novém roce.

Ing. Jan Sobotka
předseda
Krkonoše – svazek měst a obcí
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